Valabilitate:
06.05-31.05.2019

PRODUS
CONGELAT

ARO
Mangal

GLANKRONE
Pachet bere
4% alcool
• (5+1) x 0,5 L
• pahar cadou
• preț/pachet

8,49

13,19
Mici Bucur

• caserolă 900 g
• preţ/caserolă

• carbon fix >76%
• granulaţie
10% > 20 mm 80 mm > 10%
• putere calorică:
6000 - 7000 kcal/kg
• cenuşă max. 5%
• materii volatile
max. 13%
• umiditate max 10%
• 2,5 k g
• preţ/sac
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11,50

DE-ALE NOASTRE
Cârnați subțiri

• cca 300 g
• 51% carne de porc,
6% carne de vită
• membrană artificială
comestibilă
• preț/kg

18,69

OFERTA
ZILEI

Ciuperci
champignon

NAPOLACT
Telemea
cu gust domol

• 350 g
• maturată și ușor sărată
• preț/bucată

Roșii
ETI PUF

CUMPĂRĂ UN
ETI PUF CACAO
ȘI UN ETI PUF
RAINBOW ȘI
PRIMEȘTI UN ETI
PUF MELON

• cacao/ rainbow
• 18 g
• preț/bucată

ARO
Muştar

9,99

0,44

0,91

• diverse sortimente
• 200 g
• preţ/bucată

PRODUS DISPONIBIL LA CASELE DE MARCAT

CUMPĂRĂ ORICARE
2 BUCĂȚI FUZE TEA
1,5 L ȘI PRIMEȘTI
1 BUCATĂ FUZETEA
0,5 L (PEACH SAU
LEMON)

6,

39

AMIGO
Cafea solubilă
• 50 g
• preț/bucată

4,

29

FUZE TEA
Ice Tea

• diverse sortimente
• 1,5 L
• preţ/PET

Cumpără cel puțin 2 produse de bere
Heineken®, înscrie numărul bonului fiscal
pe www.heineken.com/ro/castiga sau prin
sms la 3758 (număr cu tarif normal) și intri
automat în tragerea la sorți pentru unul din
premiile campaniei: 2 pufi inscripționați
Heineken® și un sistem audio wireless Sony.

2 x Pufi inscripționați
Heineken®

Sistem audio
wireless Sony

Campania se desfășoară în perioada 1 mai – 31 mai 2019. Produse participante în campanie: toate produsele de bere
Heineken® și Heineken® 0.0. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare. Valoarea comercială estimată a premiilor
din campanie este de 13.200 lei (valoare fără TVA). Pentru detalii, consultă regulamentul disponibil gratuit pe
www.heineken.com/ro/castiga, secțiunea Regulamente.
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Pachet TEDI
Suc de morcovi

• 4 x 0,3 L (1x zmeură,
1x portocale, 1x banane,
1x multivitamine)
• pahar Tedi din plastic
• preţ/pachet

7,39

HEINEKEN
Bere
• 0,33 L
• preţ/ sticlă

3,63

Cumpără produse FINE LIFE din această
pagină și primești FINE LIFE semințe negre
cu sare 100 g, pentru fiecare produs cumpărat.
FINE LIFE
Fursecuri
asortate

• diverse sortimente
• 500 g
• preţ/bucată

5,09

FINE LIFE
Seminţe
dovleac
coapte,
cu sare

• 200 g
• preţ/bucată

4,59

FINE LIFE
Săpun lichid

FINE LIFE
Caşcaval
Dalia/Rucăr

FINE LIFE
Ciorbă de burtă

5,19

5,19

• 200 g
• preţ/bucată

• 400 g
• preţ/bucată

• diverse sortimente
• 500 ml
• preț/bucată

3,59

PAMPERS
Pachet Scutece
Small pack +
Șervețele umede
travel

• Pampers Small
nr. 2/3/4/5/6 11/13/15/17 bucăţi/pachet
• Șervețele umede
Pampers Sensitive travel,
12 bucăți
• preț/pachet

12,99

• detergent pentru vase,
diverse sortimente, 900 ml
• burete Scotch-Brite
• preț/pachet

8,59
PLANT LINE
Șampon
• diverse
sortimente
• 250 ml
• preț/bucată

5,79

Pachet
Pur&Scotch-Brite

PLANT LINE
Cremă hidratantă
de mâini
• cu suc de Aloe vera
• 75 ml
• preț/bucată

4,99

Lenjerie pat

100% poliester
• cearșaf pat: 160x220 cm
• cearșaf pilotă: 145x220 cm
• 2 fețe pernă 50x70 cm
• diverse modele
• preț/bucată

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil

Prețul zilei va fi stabilit de comerciant în mod independent, în magazinul sau, în funcție de evoluția prețurilor pe piața de legume-fructe.
Ofertele cuprinse în aceasta broșură sunt valabile în limita stocului existent. Informațiile despre articole și preturi sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar.
Prețurile produselor din acest catalog reprezinta prețurile maxime ce pot fi percepute de comerciant în magazinul sau pentru respectivele produse.
Comerciantul are deplina libertate de a stabili prețuri de vânzare mai mici decât cele indicate în acest catalog. Pozele prezentate în aceasta revistă sunt cu titlu de prezentare.

